
Agrofyto 2017

Blossom Protect (A + B) citroenzuur in pakket, tegen bacterievuur in fruit

Boa penoxsulam tot 1/07/2017, tegen dicotylen in witloof en cichorei.

Crown SL maleïnehydrazide vloeibaar voor uien en aardappelen

Eradicoat maltodextrine tegen spintmijten in fruit en kleinfruit

Glyfosaten zonder 
Tallowamine :  

Round Up’s, Panic Free, Clinic Pro, Clinic Up, Madrigal 480, Flame, Catamaran,  
Figaro,  Glyphase, Panic Top, Rosate, Stern, enz …

Mogeton Top quinoclamine, nu 50 % actief in WG-formulering

Pixxaro EC dicotylenbestrijder in granen,  niet tegen kamille, kruiskruid, distel, akkerviooltje, ...

Presidium dimethomorf + zoxamide, vloeibaar, voor aardappelen

Zaindu epoxiconazole + azoxystrrobin (vgl Opus + Amistar)

Referentieproduct Actieve stof

Adexar Adexar epoxyconazole + fluxapyroxad

Fosebellos Aliette WG fosethyl

Inter Isoxaben AZ 500 isoxaben

Dazoclean Basamid dazomet

Etoxabel Borneo etoxazool

Thiaclobel Calypso thiacloprid

Candit en Kresoxibel Candit kresoxim-methyl

Aclo 600 Challenge aclonifen

Flazabel en Flazasubel Chikara Duo flazasulfuron + glyfosaat

Coragen en Chloorantrabel Coragen chloorantraniliprole

Difebel en Difenobel en Cazol Difcor (=Geyser) difenoconazool

Interloge Eloge haloxyfop

Interloge Eloge haloxyfop-methyl

Dithiapyrbel Faban dithianon + pyrimethanil

Beloprid en Imisect Kohinor SL (= Confidor) imidacloprid

Movento en Spirotetrabel Movento 100 SC spirotetramat

Narita Narita difenoconazole

Nissodium Nissodium cyflufenamide

Osiris Osiris epoxiconazole + metconazole

Bospyrabel Signum, Terminett boscalid + pyraclostrobin

Interspor Sporgon prochloraz

Cyflubel Takumi cyflufenamid

Belofanaat en Atafanaat en Fanatyl Topsin M 500 SC thiofanaat-methyl

Belmectine en Intermec en … Vertimec abamectine                                                ... / ...

Perfekthion, Danadim Progress enkel nog toegelaten in suikerbieten en sierplanten

Linuron, Afalon gebruik tot  31/08/2017

Rovral SC, Karva, Rovral WG toelating op te volgen op moment van gebruik of aankoop

Dursban EC alle verkoop opgeschort vanaf 10 februari 2017

Glyfosaten met Tallowamine verkoop toegelaten tot 22/02/2017, gebruik toegelaten tot 22/02/2018.

Nieuw voorjaar 2017

Parallel 

Einde verhaal 
soms nog laatste aankoop voor snelle beslissers
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voorlopige lijst, wekelijkse wijzigingen



Vergelijkbaar met Actieve stof

Sirena SL Caramba metconazole

Revus Top en Amphore Plus Carial Star mandipropamid + difenoconazool

Actron, Finex, … diverse merknamen metamitron SC

Arundo en Grometa Frontier Elite dimethenamide

Tempo en Cuadro Moddus, Trimaxx, … trinexapac

Toutatis Damtec Novitron Damtec aclonifen + clomazone

Tough en Diva en Elara Onyx pyridaat

Shiro 500 Safari triflusulfuron-methyl

Formax Successor pethoxamide

Turex WG Xentari bacillus thuringiensis

Nieuwe generieken
en secundaire namen

Ook van belang
• Onyx toevoegen in maïs kan het spectrum en de werkingssnelheid positief beïnvloeden.

• Een TCMax-formulering in het maïsmengsel activeert altijd, met of zonder TBA.

• Pychlorex 5G nu streng beperkt tot enkele teelten.

• Cycocel blijft de belangrijkste groeiregulator, bij trinexapac telt ook de formulering.

• Productkeuze in graanfungiciden kan de recente prijsverschuivingen niet ontwijken.

• Voor Rovral en Basagran staan vervangers klaar.
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Tendenzen als conclusie
• De verhoudingen tussen fabrikanten, en hun marktaandeel, worden dooreengeschud door fusies en nieuwkomers.

• Parallelimport groeit steeds door, en is welkom waar teeltrendement onder druk staat.

• Heel wat vroegere standaarden kan je voordelig vervangen door eigen mengsels, door generieken en door parallel.

• Exclusieve producten zijn een luxeprobleem, dat evenmin kan ontsnappen aan de druk van prijsverlagingen.

• Resistentieproblemen, ook breder dan duist, komen hoe langer hoe meer op het bord van iedereen.

• Hectareprijzen bij landbouwersgroepen dwingen de loonspuiter tot meer vakkennis en commerciële kennis.

• De sector van de gewasbescherming broedt ook op biopesticiden en veredeling, als antwoord op alle tegenwind.

• Stewardship is een minimumnorm voor een geloofwaardige sector : niemand mag nog buiten de lijnen kleuren 
voor aminopyralid, metazachloor, bentazon, chloorpyrifos, diflufenican, chloortoluron, en straks ook ...

• Het nieuwe NAPAN vraagt uw inbreng : surf naar http://search.fytoweb.be/napan18-22/nl/

• Prijs vragen is een goeie gewoonte, even noodzakelijk als ademen.


